




• Systemisk arbeid med kvalitetsutvikling i 
oppvekstsektoren

• Profesjonsutvikling for ledere

• Årlig felles tiltak for lærere (Dekomp)



Årlig felles tiltak for lærere (Dekomp)

• Dybdelæring

• Kritisk tenkning

• Elev- og lærerrollen 



Årlig felles tiltak for lærere (Dekomp)

• Dybdelæring

• Kritisk tenkning

• Elev- og lærerrollen 

• De tre tverrfaglige temaene



Gå til menti.com – kode: 5268 6409 



Å BYGGE KOMPETANSE
Tverrfaglige tema i LK20



Grunnopplæringen er en 

viktig del av en livslang 

danningsprosess som har 

enkeltmenneskets frihet, 

selvstendighet, 

ansvarlighet og 

medmenneskelighet 

som mål.

Opplæringen skal gi 

elevene et godt 

grunnlag for å forstå 

seg selv, andre og 

verden, og for å gjøre 

gode valg i livet. 

Alle elever har et 

godt utgangspunkt 

for deltakelse på alle 

områder i utdanning, 

arbeids- og 

samfunnsliv.
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Bygge kompetanse 

for livet i dag og i 

framtiden



RAMMER OG 
FORVENTNINGER

Tverrfaglige tema i LK20
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BÆREKRAFTIG 

UTVIKLING

Sosiale forhold

ØkonomiMiljø og klima



UTENFOR SKOLEBYGGET



New pedagogies for deep learning, 2014
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KREATIVITET

6 GLOBALE KOMPETANSER

SAMARBEID

KARAKTER
Mot, lære å lære, selvregulering, tørre å prøve og feile, målrettethet, motstandskraft , ansvar, integritet 

KOMMUNIKASJON

MEDBORGERSKAP

KRITISK TENKNING



FORVENTNINGER I LK20

RELEVANS

DYBDELÆRING

SAMMENHENG

Kilde: UDIR



Verdier fra Overordnet del: 

MenneskeverdetIdentitet og kulturelt mangfold

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Respekt for naturen og miljøbevissthet

Demokrati og medvirkning

«Verdiene er grunnlaget for vårt 

demokrati og skal hjelpe oss å 

leve, lære og arbeide sammen i 

en kompleks samtid og i møte 

med en ukjent framtid.»





De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i 

aktuelle samfunnsutfordringer 

som krever engasjement og 

innsats fra enkeltmennesker 

og fellesskapet 
i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Overordnet del



Elevene utvikler kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom

arbeid med problemstillinger 

fra ulike fag

Overordnet del



Elevene skal få innsikt i

utfordringer og dilemmaer 

innenfor temaene

Overordnet del



De skal lære om 

sammenhenger mellom 

handlinger og 

konsekvenserutfordringer og 

dilemmaer innenfor temaene

Overordnet del



Kompetanseutvikling – et samspill:

Kunnskaper (læring om)

Ferdigheter/prosesser (læring gjennom)

Handlingskompetanse (læring for)

Sinnes, Lenz, Klein m.fl.



GJENNOM FOROM

OMKUNNSKAP retorikk



GJENNOMFERDIGHETER retorikk

GJENNOM FOROM



FOR Bærekraftig utvikling 
HOLDNINGER/

HANDLINGSKOMPETANSE

GJENNOM FOROM



Kunnskapsgrunnlaget for å finne løsninger på problemer innenfor temaene finnes i mange fag, og temaene 

skal bidra til at elevene

oppnår forståelse og ser 

sammenhenger på tvers av fag

Overordnet del



Undring og utforsking

Samfunnskritisk tenking og samanhengar

Demokratiforståing og deltaking

Berekraftige samfunn

Identitetsutvikling og fellesskap

Kjerneelementer som kompass?

(NN)



Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Teknologi

Energi og materie

Jorda og livet på jorda

Kropp og helse

Kjerneelementer som kompass?



Gå til menti.com – kode: 7149 5604 



PRAKSISFORTELLING
Tverrfaglige tema i LK20



Bakke skole, Ullensaker

• 561 elever

• 7 trinn, tre/fire paralleller 

• Rektor og tre avdelingsledere

• 42 lærere, to lærerspesialister



NOEN FUNN FRA 
DATAINNSAMLINGEN
Tverrfaglige tema i LK20
Spørreundersøkelse:122 respondenter (4 kommuner)

Gruppeintervju: 8 grupper ved 4 skoler (4 kommuner)

























Tendenser hørt i 
intervjuene



MODELLERING 
– mulige veier i planlegging

Tverrfaglige tema i LK20



TEKST OM TVERFAGLIG TEMA I FAG – et eksempel

[…] Kunnskap om sammenhenger i naturen er 

nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker 

er med på å påvirke den.

Dagsaktulle nyheter? Forskning?

Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

MED LK20 SOM 
SPARRINGSPARTNER



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 

Kompetansemål 4.trinn

• samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

• utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av 

området

MED LK20 SOM 
SPARRINGSPARTNER



Hvilke 

virkelighetsnære

problemstillinger og 

tema kan være 

utgangspunkt?

Hvilke kunnskaper 

tenker vi kan belyse 

temaet? 

Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?
FERDIGHETER

Bruke naturfaglige begrep, beskrive, 

formidle kunnskap, utvikle spørsmål, 

argumentere, forklare, …

MED LK20 SOM 
SPARRINGSPARTNER
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Underveisvurderingstest

Bruke naturfaglige begrep, 

beskrive og forklare observasjoner 

og naturfaglige fenomener. 

Elevmedvirkning
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virkelighetsnære
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tenker vi kan belyse 

temaet? 

Hvilke ferdigheter 

vil de trene/utvikle 

i arbeidet?
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Kunnskaper, 

ferdigheter 

holdninger m.m. på 

tvers av fag? 

Hvordan legge til 

rette for 

elevinvolvering?

Hvilke metoder 

eller prosesser 

beskrives i LK20?  

Hvordan kan dette 

bidra til å utvikle 

handlingskompetanse 

og holdninger? 



TVERRFAGLIGE TEMA – videreutvikle 

praksis med LK20

✓ Starte i virkelighetsnære tema/problemstillinger 

✓ Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger vil vi 

utvikle? 

✓ Elevinvolvering – gi plass til eleven som utforsker…

✓ Lete etter kunnskaper, ferdigheter og handlinger 

på tvers av fagplaner. 

✓ Bruke hele læreplanen – eks: se hvilke metoder, 

prosesser som beskrives i 

underveisvurderingstekster



PRAKSISFORTELLING 
– profesjonsfellesskapet

Tverrfaglige tema i LK20



Hammer skole, Lørenskog

• 324 elever, fire paralleller – mange elever med særskilte behov

• 31 lærerstillinger, 4 miljøarbeidere 

• 50/50 kvinner og menn i personalet

• Rektor, ass. rektor og undervisningsinspektør + rådgiver

• Tre teamledere

• Tolv profesjonelle veiledere

• Sju lærerspesialister 

• Universitetsskole for UiO



November 2021:     
Webinar for alle skoler i RSØ 

Vinter 2021-22:                                                                                                     
Nye undersøkelser av hvordan arbeid med de tre 
tverrfaglige temaene utvikler seg i våre kommuner

Mars 2022:                                                                                                       
Samling (fysisk eller digitalt) for ledere og 
ressurspersoner fra hver skole

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer.

Vi tar gjerne imot innspill og ønsker! 

Send til: utviklingsveilederne@lorenskog.kommune.no

Fortsettelse følger…

mailto:utviklingsveilederne@lorenskog.kommune.no


Forslag til videre arbeid i profesjonsfellesskapet

✓ Hvor står vi i dag i fht. forventningene i LK20? 

✓ Felles forståelse av forventningene? 

✓ Hva vil vi prioritere hos oss? 

✓ Materiell ut

✓ Film m/modellering av planleggingsverktøyet og tverrfaglige 

temaer



TAKK TIL
Alle som har deltatt i spørreundersøkelser og intervjuer

Bakke skole v/ Christopher, Lise, Marius og Parvana

Hammer skole v/ Are, Kim & Tor Inge

Produksjonsteamet på INN (Lars B & teamet)


